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Stranický sjezd vyšel lépe demokratům navzdory skandálu s uniknutými emaily



Trumpova republikánská základna se pomalu drolí, newyorský magnát tak v průzkumech
výrazně ztrácí



Vítr do plachet nabírají další dva kandidáti: libertarián Gary Johnson a zelená Jill Steinová

Stranické nominační sjezdy obvykle neskýtají příliš vzrušující podívanou. Díky moderním technologiím
znají všichni, kdo se o americkou politiku alespoň trochu zajímají, jméno nominanta dlouho předem. Na
sjezdu tak vystoupí významné politické a kulturní osobnosti, které vítězi primárek vyjádří podporu a
vysvětlí, proč by se příštím americkým prezidentem měl stát právě on. Celá akce má ukázat, že je strana
soudržná a pevně stojí za svým kandidátem. Příchod Donalda Trumpa tyto tradice postavil na hlavu.

1. Nejednotní republikáni
Ještě krátce před začátkem republikánského sjezdu nebylo jasné, kdo se na něm za Trumpa postaví;
dokonce ani nebyl znám seznam vystupujících.1 Trump si sice šel pro jistou nominaci, ale mnozí
významní republikáni, například bývalý guvernér Floridy Jeb Bush nebo senátor Lindsey Graham, se
oslavy jeho triumfu odmítli zúčastnit. Někteří se od něj dokonce otevřeně distancovali jako například
senátorka Susan Collins či guvernér Marylandu Larry Hogan.2 Nejistota panovala i kolem výběru
viceprezidentského kandidáta. Trumpův tým tuto roli údajně nabídl Johnu Kasichovi, který s Trumpem
neúspěšně soupeřil o prezidentskou nominaci. Kasichovi měla být dokonce přislíbena zodpovědnost za
„zahraniční a domácí politiku“. K dohodě však nakonec nedošlo. Trumpovým spolukandidátem se tak
stal Mike Pence, konzervativní guvernér státu Indiana. Kasich se sjezdu neúčastnil.3
Viceprezidentská nominace dozajista zklamala jiného z Trumpových bývalých protikandidátů Chrise
Christieho. Ten se totiž po ukončení vlastní prezidentské kampaně připojil se k Trumpovu táboru a stal
se Trumpovým věrným stínem. Výměnou očekával, že bude na viceprezidenta nominován on.4 Na
sjezdu však přesto vystoupil s plamenným projevem, v němž sebe pasoval do role prokurátora a
rozhořčený republikánský dav do role soudců nad Hillary Clintonovou.5 Za mohutného jásotu jí pak
přičetl všemožná provinění proti zákonu i proti republikánskému názoru na svět. Nenávist ke kandidátce
demokratů byla jednotící linkou většiny pronesených projevů.
Překvapivě kvalitním a pozitivně laděným projevem naopak zaujala Melania Trumpová. Trumpova třetí
manželka mluvila o respektu k lidem a ohleduplnosti k jiným názorům. Vzápětí ovšem vyšlo najevo, že
část projevu byla doslova okopírovaná z řeči, kterou pronesla Michelle Obama v roce 2008 na
demokratickém sjezdu za týmž účelem, tj. vyzdvihnout kladné vlastnosti svého muže, který právě získal
nominaci do prezidentské volby.6 Trumpův štáb nejdříve obvinění z plagiátorství vehementně popíral,
posléze ovšem „inspiraci“ přiznal.7
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Na Trumpovu podporu vystoupili také jeho synové Eric a Donald a dcery Ivanka a Tiffany, ale i některé
výrazné postavy Republikánské strany – bývalý kongresman Newt Gingrich či Trumpův soupeř v souboji
o nominaci Ben Carson. Po dlouhých spekulacích, o tom, zdali Trumpa nakonec podpoří, se na jeho
stranu přidal i předseda sněmovny reprezentantů Paul Ryan.
Naopak protitrumpovský projev přednesl Ted Cruz. Kandidát, který skončil v boji o nominaci druhý,
povzbudil republikánské voliče, aby „hlasovali dle svého svědomí“. Dodal také, že nemá ve zvyku
podporovat kandidáty, kteří útočí na jeho rodinu. (Trump v kampani vyrukoval mj. i se spekulací, že se
Cruzův otec zúčastnil atentátu na prezidenta Kennedyho.) Republikánský dav tato slova rozlítila natolik,
že v průběhu Cruzova projevu bučel, pískal a skandoval: „My chceme Trumpa!“ 8
Samotný Donald Trump pak přednesl velice dlouhý projev, v němž barvitě vylíčil nebezpečí, kterým
podle něj Spojené státy musí čelit. Neopomenul svá oblíbená témata jako například vypovídání údajně
nevýhodných obchodních dohod, boj s ISIS či zrušení nukleární dohody s Íránem. Pochopitelně si
neodpustil ani kritiku Hillary Clintonové. Poněkud překvapivě se však zavázal chránit práva sexuálních
menšin. Ačkoliv Trump dlouhodobě kritizoval Baracka Obamu za používání čtecího zařízení, při svém
nominačním projevu je používal také.9

2. Patriotičtější demokraté
Jako druhý v pořadí se ve dnech 25. - 28. července konal Demokratický národní konvent. Týden
oddělující konventy obou tradičních amerických politických stran byl pro tu Demokratickou prozatím
nejslabším bodem celé její kampaně. Zatímco Donald Trump těžil z právě skončeného republikánského
konventu a v průzkumech veřejného mínění „odskočil“ do výraznějšího vedení (44 % pro Trumpa; 39 %
pro Clintonovou), vedení Demokratické strany se krátce před začátkem svého konventu potýkalo se
skandálem uniknuté emailové korespondence, který vyústil v rezignaci předsedkyně Demokratického
národního výboru (DNC).10
Emaily zveřejnil server WikiLeaks, jehož zakladatel Julian Assange potvrdil, že načasování zveřejnění
bylo úmyslné.11 Assange, australský občan ukrývající se na ekvádorské ambasádě v Londýně před
obviněním ze sexuálního napadení, dále popřel, že by šlo o jakoukoli osobní animositu mezi ním a
Hillary Clintonovou. Prostě uvedl, že nese odpovědnost za to, aby se čtenáři včas dozvěděli pravdu.
Manažer kampaně Hillary Clintonové Robby Mook naznačil zapojení Ruska do celé záležitosti, to však
jakoukoli účast popírá a označuje ji za absurdní.12
Obsah téměř 20 000 emailů zahrnoval korespondenci z letošního jara mezi vysoce postavenými členy
DNC, kteří v ní viditelně stranili Hillary Clintonové a zesměšňovali jejího nejsilnějšího protikandidáta
v rámci demokratických primárek Bernieho Sanderse.13 Ačkoli nebyl shledán jediný důkaz, který by
poukazoval na přímé ovlivnění kampaně v rámci Demokratické strany, přímou odpovědnost za skandál
vyvodila předsedkyně DNC Debbie Wassermanová Schultzová a pod tlakem ohlásila svoji rezignaci den
před začátkem konventu.
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Ten z pochopitelných důvodů začal poněkud krkolomně, když se skalní příznivci Bernieho Sanderse
(tzv. Bernie Bros) snažili upoutat pozornost a pískali dokonce i během projevu svého oblíbeného lídra.
Ten však přislíbil podporu Clintonové.14 Tím sice elegantně přešel emailový skandál a zvýšil šance
demokratů na celkový úspěch, ale zároveň zklamal velkou část svých voličů. První den konventu
nakonec zachránila svým působivým projevem Michelle Obamová, která emotivně popisovala cestu
Obamových do Bílého domu a silně kritizovala Donalda Trumpa (který její projev překvapivě ocenil15),
aniž by zmínila jeho jméno.16 První dáma uzavřela své vystoupení vyjádřením absolutní podpory Hillary
Clintonové, kterou nazvala svou dobrou přítelkyní.
V následujících dnech konventu vystoupily další „těžké váhy“ nedávné i současné americké politiky.
Mezi ně lze zařadit bývalého prezidenta Billa Clintona, který svoji manželku podporuje vytrvalou
kampaní. Clinton se ve svém projevu snažil zejména o to, aby „odlepil“ Hillary nálepku političky
establishmentu. Označil ji tak za schopného „change-makera“, který nikdy není spokojený se statusem
quo.17
Na bývalého prezidenta navázal hned další den prezident současný. Barack Obama, kterému publikum
dostal do varu svým plamenným projevem viceprezident Joe Biden18, připomněl svůj první projev na
demokratickém konventu z roku 2004 a zrekapituloval úspěchy, kterých USA pod jeho prezidentstvím
dosáhly. Hillary Clintonová se o několik zasloužila svou tvrdou prací. Na závěr Obama utvrdil posluchače
v tom, že nezná kompetentnějšího člověka na post prezidenta USA než Hillary Clintonovou.19
Jako předposlední řečník se na konventu představil virginský senátor Tim Kaine, který se stal
kandidátem na viceprezidenta a bude tak hlavním pomocníkem (tzv. running mate) Clintonové na cestě
do Bílého domu. Kaine má čtyři důležité vlastnosti: pochází z tzv. swing státu1, je katolík, umí výborně
španělsky a v klíčových otázkách americké politiky zastává poměrně konzervativní postoje.20 Navzdory
svému příznivému profilu však senátor na konventu zaujal spíše neobratnou imitací Donalda Trumpa,
která ihned začala kolovat po sociálních sítích.21
V závěrečný den konventu vystoupila pouze Hillary Clintonová a přijala jako historicky první žena
nominaci na prezidentku Spojených států na kandidátce některé ze dvou největších amerických
politických stran. Začátek projevu věnovala poděkování všem předešlým řečníkům, kteří jí připravili
skutečně skvělou půdu pro vyvrcholení celého setkání. Po emotivním začátku již Clintonová pomalu
dávkovala svůj pečlivě připravený projev, ve kterém představila kvality Tima Kaina, ostře se vymezila
proti Donaldu Trumpovi a nabídla vlastní konsensuální program. V závěru projevu Clintonová přiznala,
že veřejné vystupování pro ni nikdy nebylo tak přirozené jako pro některé ostatní politiky, a že doufá, že
bude nyní čitelnější a přístupnější kandidátkou.22

1

Swing stát = stát, který může rozhodovat neboť má tradičně vyrovnanou podporu obyvatelstva ve volbě politických zástupců.
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3. Trumpovo „první“ zaváhání
Dosavadní suverénní vystupování Donalda Trumpa bylo narušeno překvapivě upřímným přiznáním.
Newyorský miliardář v rozhovoru pro CNBC z 11. srpna prohlásil, že buď „to vyjde“, anebo „bude mít
velmi, velmi krásnou a dlouhou dovolenou“.23 Pro toto „přiznání“ si nicméně připravil půdu již při svém
projevu v Ohiu o týden dříve, kde vyslovil domněnku, že volby budou zmanipulované.24 Tuto mantru od
té doby opakuje a vštěpil ji i svým potenciálním voličům.25
Proti Trumpovi hovoří čísla. Výsledky takřka všech relevantních veřejných průzkumů poukazují na jasné
vedení demokratické nominantky Clintonové, které záhy po Demokratickém konventu vystoupalo až na
téměř dvouciferný rozdíl. Přestože „post-konventní“ nadšení pomalu opadá, Clintonová je v polovině
srpna v čele stále o více než sedm procentních bodů.26
V souladu s objektivními faktory, jakými jsou například zřetelný sestupný trend popularity či distancování
se některých významných republikánů, se drolí i Trumpova původní voličská základna. Mnoho z jeho
příznivců začíná pochybovat o tom, zdali je jejich favorit skutečně tím pravým mužem pro post prezidenta
USA. V poslední době jim nejvíce vadí Trumpovo neomalené chování vůči tak citlivé otázce (která je
vlastně pro drtivou většinu Američanů samozřejmostí), jakou je vzdání holdu válečným veteránům.
Již minulé léto se Trump nechutně otřel o současného senátora Johna McCaina, který byl více než pět
let vězněn ve Vietnamu poté, co byl jeho letoun sestřelen.27 Demokraté tak vycítili tuto Trumpovu slabou
stránku a na svůj konvent přizvali rodiče muslimského vojáka, který padl za svoji americkou vlast.
Republikánský nominant reagoval na emotivní projev otce padlého vojáka tím, že poukázal na vojákovu
matku, která pouze stála při svém manželovi a které, dle Trumpa, „pravděpodobně nebylo dovoleno nic
říct“.28 Poslední kapkou pak byl moment, kdy Trump přijal Purpurové srdce z rukou přeživšího veterána
s tím, že to bylo „o dost lehčí, než kdyby si ho musel sám vybojovat“.29

4. Když se dva perou, třetí a čtvrtý se smějí
Nechuť americké veřejnosti volit některého z nominantů dvou hlavních politických stran může hrát do
karet kandidátům menších uskupení. Gary Johnson, který o prezidentské křeslo bojuje v barvách
Libertariánské strany, dosahuje v některých průzkumech i více než desetiprocentní podpory.30 Bývalý
guvernér Nového Mexika se považuje za fiskálního konzervativce a sociálního liberála.31 Je silným
zastáncem volného obchodu (i se zeměmi, jako je Kuba), nesouhlasí s tím, aby Amerika hrála roli
světového policisty, a prosazuje snížení zahraniční rozvojové pomoci. USA by podle něj měly hledět
především na svůj zájem a řešit své domácí problémy; omezil by zahraniční intervence a podporu
povstaleckých hnutí.32
Do volby by mohla promluvit i Jill Steinová – lékařka a lidskoprávní aktivistka, která se o post prezidentky
uchází už ve druhých volbách za sebou. Kandidátce Strany zelených přisuzují průzkumy podporu kolem
4 %.33 Steinová usiluje o podřízení politiky mezinárodnímu právu a bojuje za dodržování lidských práv.
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Zároveň ale odmítá rozšiřování NATO, které podle ní ohrožuje Rusko. Prosazuje neutralizaci Ukrajiny,
ovšem bez jejího vyzbrojování proti Rusku. K ukončení embarga uvaleného na Kubu mělo dle ní dojít
mnohem dříve.34 Chtěla by důsledně vyvozovat odpovědnost v izraelsko-palestinském konfliktu; doslova
chce „ukončit izraelský apartheid, okupaci, válečné zločiny a systematické porušování lidských práv“.35
Kandidáti menších stran tvoří v amerických prezidentských volbách tradičně spíše kulisu. Posledním
člověkem, který nekandidoval za Demokratickou ani Republikánskou stranu, a přesto se stal
prezidentem USA, byl Andrew Johnson. Ten do úřadu nastoupil z pozice viceprezidenta po zavraždění
Abrahama Lincolna v roce 1865. Johnson přitom navíc byl členem Demokratické strany, ve volbách však
reprezentoval Národní unii.36 Posledním zvoleným prezidentem, který nepatřil ani k jedné z dnešních
dvou hlavních stran, byl Zachary Taylor ze strany Whigů. Úřad zastával od roku 1849 do roku 1850, kdy
z dosud neobjasněných příčin zemřel. Nahradil jej jeho viceprezident Millard Fillmore, který byl rovněž
Whigem. Všichni následující prezidenti už byli členy buď Demokratické, nebo Republikánské strany.37
Je více než pravděpodobné, že žádný z kandidátů marginálních stran ve volbách nezvítězí. Přesto jim
nebývale rozvášněná atmosféra současné kampaně skýtá historickou možnost.

5. Cesta do Bílého domu je ještě dlouhá
Nominační sjezdy poskytly zajímavou sondu do nitra Republikánské a Demokratické strany. Oba
vítězové primárek získali nominaci. Demokraté dokázali přesvědčit o tom, že se Hillary Clinton těší
podpoře řadových členů i významných osobností strany. Republikáni naopak ukázali svou roztříštěnost.
Ačkoliv odpor stranického establishmentu vůči Donaldu Trumpovi byl nakonec slabší, než se čekalo,
jeho nominace jen prohloubila příkopy mezi jednotlivými frakcemi ve straně. Část republikánských elit
Trumpa vlažně podporuje, část tiše toleruje a část otevřeně odmítá. Kandidatura Donalda Trumpa
Republikánskou stranu možná rozloží na několik menších stran. Přinejmenším pak zakonzervuje stav,
v němž vnitřní názorová štěpení dosahují takové míry, že znemožňují účinné jednotné fungování.
Více než kdy dříve se otevírá možnost pro kandidáty menších politických stran. Ti sice zpravidla
v americké politice hrají zanedbatelnou roli, nicméně v prezidentských volbách se jejich přítomnost
může ukázat jako klíčová. Pokud se Johnsonovi či Steinové podaří dostat se do prezidentských debat
(každý kandidát potřebuje alespoň 15% podporu v pěti vybraných průzkumech38), mají šanci následně
uspět v některých klíčových státech (tzv. swing states). Tím by mohli „odklonit“ zásadní hlasy od Trumpa,
či Clintonové a ovlivnit tak to, kdo se stane příštím prezidentem Spojených států amerických.
Momentální rozložení sil sice vyznívá jasně pro demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou, nicméně
následující tři měsíce budou pro ni i pro ostatní kandidáty velice perné. Teprve tři prezidentské debaty
(26. září, 4. října a 19. října39) poskytnou příležitost k přímé konfrontaci dvou hlavních kandidátů. Dokáže
Trump využít pochybné minulosti Clintonové? Prolomí Hillary Trumpovu auru úspěšnosti? Dozvíme se
8. listopadu 2016.
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